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POLOŽAJ NARODNIH SKUPNOSTI PRIPADNIKOV 
NARODOV NEKDANJE SFRJ V SLOVENSKEM ŠOLSTVU

Jaka KLUN,I Klara SKUBIC ERMENCII

COBISS 1.01

IZVLEČEK
Položaj narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v 
slovenskem šolstvu
Članek prinaša rezultate raziskave, izvedene med predstavniki zvez kulturnih 
društev pripadnikov narodov nekdanje SFRJ. Na osnovi polstrukturiranih intervjujev 
smo ugotavljali, kako sogovorniki ocenjujejo položaj svojih skupnosti v šolstvu in 
kaj od njega pričakujejo. Rezultati so interpretirani s perspektive multikulturnih 
politik, ki se v Sloveniji oblikujejo glede na različne pravne statuse narodnih skupin 
in skupnosti. Rezultati kažejo na odsotnost jasne politike izobraževanja za učence 
pripadnike narodov nekdanje SFRJ, do česar se sogovorniki kritično opredelijo.
KLJUČNE BESEDE: multikulturna izobraževalna politika, narodne skupnosti 
pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, učenci priseljenci

ABSTRACT
The Position of Nations of Former Yugoslavia in the Slovenian Education System
The article presents the findings of a study conducted among the representatives 
of cultural associations of former Yugoslavia’s constitutive nations in Slovenia. Semi-
structured interviews were conducted to gain insight into the representatives’ views 
on their nations’ situation in Slovenian education, including their expectations 
regarding education. The results are interpreted from the perspective of emerging 
multicultural educational policies categorized according to the different legal 
statuses of the ethnical groups in Slovenia. The results indicate a lack of clear policy, 
causing the respondents to express several concerns.
KEYWORDS: multicultural education policy, national communities of former 
Yugoslavia’s constitutive nations, immigrant students
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UVOD

Slovenija je do svoje večkulturnosti zelo zadržana, saj na ustavni ravni zagotavlja 
kolektivne pravice le madžarski in italijanski narodni skupnosti, na zakonski pa še 
romski. Med slovenskimi manjšinskimi skupnostmi pa so številčno sicer najbolj 
zastopane skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ, to so Albanci, Bošnjaki, 
Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi (Deklaracija Republike Slovenije, 2011), ki imajo 
v slovenskem prostoru posebno mesto. Že pred osamosvojitvijo je bila leta 1991 
sprejeta Izjava o dobrih namenih, s katero je slovenska država zagotovila »vsem 
pripadnikom drugih narodov in narodnosti pravico do vsestranskega kulturnega 
in jezikovnega razvoja« (Valentinčič, 2018: 12), a posebne pravice takrat zanje niso 
bile predvidene. Kasneje so bile večkrat sprožene pobude za priznanje in poimensko 
vključenost v ustavo, a so bile vedno neuspešne.

Manjšinsko varstvo je v Sloveniji urejeno na različnih ravneh (Obreza, 2010), kar 
se odraža tudi v različnih poimenovanjih etničnih manjšin. Termin »skupnost« (v 
nasprotju s skupino) pogosto označuje višjo raven zaščite in se zato uporablja za 
madžarsko, italijansko in romsko skupnost. Za pripadnike narodov nekdanje SFRJ 
povsem enotnega poimenovanja ne poznamo (Obreza, 2010; Ribičič, 2004), v članku 
pa uporabljamo termin »narodna skupnost«, pri čemer se sklicujemo na Deklaracijo 
Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje 
SFRJ v Republiki Sloveniji (2011). S podpisom deklaracije se je državni zbor zavezal 
k materialni podpori in podpori pri uveljavljanju pravnih okvirov skupnostim. Valen-
tinčič (2018) opozarja, da v izjavi ni zaveze k sprejetju posebnega zakona o zaščiti teh 
skupnosti. Predlog zakona o uresničevanju kolektivnih kulturnih pravic pripadnikov 
narodov nekdanje SFRJ je bil leta 2017 sicer vložen v proceduro, a te do sedaj ni 
uspešno prestal.

Članek vsebuje rezultate raziskave, izvedene med predstavniki zvez kultur-
nih društev konstitutivnih narodov nekdanje skupne države (Kržišnik Bukić, 2014; 
Valentinčič, 2018). V teoretičnem uvodu sintetiziramo pristope, ki so bili oblikovani v 
času samostojne države glede odnosa do večkulturnosti, v osrednjem delu pa prika-
žemo, kako predstavniki zvez kulturnih društev ocenjujejo položaj svojih skupnosti 
v družbi in šolstvu in kaj pričakujejo od vzgojnoizobraževalnega sistema.

ŠTIRI MULTIKULTURNE IZOBRAŽEVALNE POLITIKE V SLOVENIJI

Slovenski vzgojno-izobraževalni sistem se na večkulturnost odziva postopoma. Ta 
postopnost se kaže v neenotnih pristopih k obravnavi različnih manjšinskih etničnih 
skupin in skupnosti. Glede na pravni status ciljne skupine je mogoče ločiti štiri pris-
tope, recimo jim multikulturne politike. Pokazali bomo, da se te politike razlikujejo 
zlasti v razmerju med politiko pripoznanja in politiko redistribucije ter v koncipiranju 
vloge pouka slovenskega in drugih jezikov.
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1. Vzgoja in izobraževanje na narodnostno mešanih območjih: dvojezičnost in 
medkulturni dialog

Slovenija je ob osamosvojitvi prevzela vse obveznosti do italijanske in madžarske 
manjšine, kot so za ti skupnosti veljale v času SFRJ, in tako Ustava Republike Slovenije 
določa, da imata obe narodni skupnosti ne glede na število njunih članov pravico do 
vzgoje in izobraževanja v svojem jeziku, upoštevajoč kulturne značilnosti in iden-
titeto. V šolah na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, spodbujajo 
medkulturni dialog in duh sožitja med narodi. V odnosu do obeh skupnosti je prepo-
znati politiko pripoznanja (Fraser, 1996; Fraser, Honneth, 2003), ki na razmeroma1 
celosten način udejanja načelo medkulturnosti (Skubic Ermenc, 2006), ki poudarja 
izobraževanje v materinščini in ohranitveni model dvojezičnosti2 (Crawford, 2002), 
pa tudi krepitev narodne identitete ter spodbujanje sožitja med večinskim in 
manjšinskim prebivalstvom. Tudi s programskimi in didaktičnimi prilagoditvami 
sta vzpodbujana sožitje in dialog med dvema narodoma (Zorman, Zudič Antonič, 
2006). Takšen pristop je blizu multikulturni vzgoji, ki jo lahko po klasifikaciji Sleeter 
in Granta (2007) umestimo v t. i. »model usmerjenosti h krepitvi medosebnega razu-
mevanja«. Model se teoretsko napaja zlasti pri humanistični psihologiji, ki izpostavlja 
pomen kakovostne komunikacije in sodelovanja med pripadniki različnih kultur ter 
odpravo stereotipov in predsodkov. Ima pa tudi značilnosti modela, imenovanega 
»usmerjenost k študiji posameznih skupnosti« (Sleeter in Grant, 2007), saj imajo vsi 
učenci na narodno mešanih območjih priložnost spoznavati tudi kulturo manjšinske 
narodne skupnosti.

2. Vzgoja in izobraževanje učencev Romov: kompenzacija socializacijskih primanj-
kljajev in spodbujanje prehoda v slovensko kulturo

Kolektivne pravice romske skupnosti so opredeljene z zakonom (Komac & Barle 
Lakota, 2015). Formalnopravni okvir vzgoje in izobraževanja učencev Romov odraža 
predvsem redistributivno politiko (Fraser, 1996; Kymlicka, 2005),3 ki se kaže v zago-
tavljanju dodatnih sredstev šolam za učbenike in učila (Zakon o organizaciji, 1996; 
Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2011), v prilagajanju normativov in standardov 
ter v konceptu kompenzacije socializacijskih, jezikovih, učnih in razvojnih primanj-
kljajev teh učencev. Mestoma je zaslediti tudi ideje ohranjanja kulturne identitete 

1 Njihove pravice – z nekaj izjemami – niso univerzalne, ampak lokalno omejene na zakonsko 
opredeljena narodnostno mešana območja, saj Slovenija razvija t.  i. rezervatni tip zaščite 
manjšin (Komac et al., 2012).

2 Temeljni namen ohranitvenega modela dvojezičnosti je razviti učenčevo polno zmožnost v 
maternem in drugem jeziku ter ga usposobiti za polno delovanje v svoji in večinski kulturi 
(Crawford, 2002).

3 Politika redistribucije ali prerazporeditve naslavlja problem družbenoekonomskih nepravič-
nosti, ki koreninijo v ekonomski strukturi družbe, in kot protiukrep predlaga prerazporeditev 
sredstev, ki bodo zmanjšale razredne razlike med skupinami. Politika pripoznanja pa naslavlja 
problem kulturne nepravičnosti, ki izhaja iz družbenih vzorcev reprezentacije, interpretacije 
in komunikacije. Zato kot protiukrep predlaga kulturno in simbolno spremembo, pozitivnejše 
vrednotenje manjšinskih skupin (Kymlicka, 2005).
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in spoštovanja romske kulture, a daleč od ravni operacionalizacije, kot je značilna 
za italijansko in madžarsko narodno skupnost. Nekaj skromnih elementov politike 
pripoznanja se odraža v učnem načrtu za izbirni predmet Romska kultura (Novak, 
2008), šolam pa so na voljo tudi romski pomočniki, ki predstavljajo vez med romsko 
skupnostjo in šolo (Brezovar et al., 2014). Z romskimi pomočniki je pridobil na 
veljavi tudi romski jezik, vendar ima ta predvsem vlogo premoščanja vrzeli med 
slovenščino in romščino4 – razvoj gre v smeri t. i. prehodnega, in ne ohranitvenega 
modela dvojezičnosti (Crawford, 2002). Tak pristop lahko po Sleeter in Grantu (2007) 
umestimo v model »usmerjenosti k poučevanju netipičnih in kulturno drugačnih 
učencev«, usmerjen na učence, ki se zaradi svojega manjšinskega ali socialnega 
statusa soočajo s primanjkljaji. V ospredju politike je torej ideja kompenziranja 
primanjkljajev, in ne ohranjanja romske kulture. Slednja se uporabi kot sredstvo, ki 
naj bi omogočalo postopen prehod v večinsko kulturo.5

3. Vključevanje učencev priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja: potopitev v 
slovenski jezik

Po vstopu Slovenije v EU se je v Sloveniji začela razvijati že tretja multikulturna 
politika. Njen začetek lahko postavimo v leto 2007, ko je bila sprejeta Strategija 
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji (Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2007). Strategija definira 
več skupin učencev priseljencev,6 med katere pa vključi nenavadno mešanico 

4 Kot poudarja Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji: dopolnilo k Stra-
tegiji 2004 (Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2011: 10), bo romski pomočnik »predstavljal 
neke vrste most med vrtcem oziroma šolo ter romsko skupnostjo«.

5 Sleeter in Grant (2007) ločita med petimi modeli: (1) Usmerjenost k poučevanju netipičnih 
in kulturno drugačnih učencev; (2) Usmerjenost h krepitvi medosebnega razumevanja; (3) 
Usmerjenost k študiju posameznih skupnosti; (4) Usmerjenost k vzgoji za multikulturnost; (5) 
Usmerjenost k vzgoji za multikulturnost in socialno pravičnost. Zadnja dva, ki ju v naši klasi-
fikaciji ne omenjamo, povezujeta vidika kulturne raznolikosti in človekovih pravic, posebej 
izpostavljata spoštovanje alternativnih življenjskih izbir; poudarjata pomen dvo oz. večjezič-
nosti, raznolikost osebja ipd. Peti model je najbolj družbeno kritičen, ker povezuje vprašanja 
medkulturne vzgoje z vprašanji razreda in rase, njegovi zagovorniki pa terjajo radikalno 
reformo na ravni organizacije sistema, kurikuluma, didaktičnih pristopov, ocenjevanja in 
izobraževanja učiteljev.

6 Termin »učenci/otroci priseljenci« se je uveljavil kasneje, s Smernicami za vključevanje otrok 
priseljencev v vrtce in šole (2012), kar se je odrazilo tudi v Zakonu o osnovni šoli (2016) ter v 
Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (2013). 
Ostala zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja uporablja termin »tujec«, pri čemer se 
opira na Zakon o tujcih (2021), po katerem je tujec vsakdo, ki nima državljanstva Republike 
Slovenije (2. člen), medtem ko je v 6. členu Resolucije o migracijski politiki Republike Slove-
nije (2002), skladno z definicijo OZN (Bučar Ručman, 2014), med priseljence uvrščen vsakdo 
po preteku enega leta od prijave prebivališča v Republiki Sloveniji. Dokumenta Strategija 
vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji (Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2007) in Smernice za vključevanje otrok priseljen-
cev v vrtce in šole (Zavod RS za šolstvo, 2012) pa kot učence priseljence razumeta tudi tiste, ki 
v Sloveniji prebivajo manj kot leto dni, saj iz te definicije izhajajo tudi pravice do prilagojenega 
ocenjevanja in do učenja slovenskega jezika.
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učencev (Skubic Ermenc, 2010). V definiciji so se znašli tudi »priseljenci s slovenskim 
državljanstvom: osebe, ki živijo v Sloveniji od rojstva oz. imajo državljanstvo.« (Mini-
strstvo RS za šolstvo in šport, 2007: 8). Odločitev, da se med priseljence vključi tudi 
državljane, je mogoče razumeti v smislu zavedanja, da slovenščina ni materinščina 
vseh državljanov Slovenije, zaradi česar ti pri pouku potrebujejo posebno skrb. A ta 
skrb se v operativnih rešitvah izvaja zgolj za učence, ki v državi živijo največ dve leti 
(Zavod RS za šolstvo, 2012; Pravilnik o preverjanju, 2013; Pravilnik o prilagoditvah, 
2018; Pravilnik o tečaju slovenščine, 2018). Glede na to, da je največ teh državlja-
nov dejansko pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ, se vendarle zdi, da je 
takšno definicijo mogoče razumeti predvsem kot odraz nepripravljenosti države na 
pravno-formalno ureditev kolektivnih pravic teh skupnosti.

4. Odziv na kulturne pravice pripadnikov narodov nekdanje SFRJ: meddržavne 
pogodbe in učenje materinščin

Pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v treh opisanih politikah torej ni opaziti, oziroma 
so za politiko »zanimivi« izključno v primeru, da v družbo »še niso povsem integri-
rani« (Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2007: 9). Integrirani pripadniki teh narodov, 
torej državljani Slovenije, katerih narodne skupnosti živijo na ozemlju Slovenije 
stoletja ali vsaj več generacij, pa so zaradi problematičnega koncepta avtohtonosti, 
ki vzpostavlja etnični ekskluzivizem (Josipovič, 2014; Šumi & Josipovič, 2008), bolj 
ali manj nepripoznani (Bingham, 2001; Rutar, 2018) ter neredko podvrženi predsod-
kom in diskriminaciji (Brezigar, 2012). Do pozitivnih premikov je sicer prišlo v zadnjih 
letih, ko so hrvaščina, srbščina in makedonščina pridobile status obveznega izbir-
nega predmeta v osnovni šoli (Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, b. l.). 
Na osnovi meddržavnih pogodb jim je omogočen tudi pouk materinščin (Evropska 
komisija, 2018). V tem primeru si odgovornost delita izvorna država (ki priskrbi in 
plača učitelje) in Slovenija (ki zagotovi brezplačne prostore za učenje v šolah). Vendar 
pa nekateri podatki kažejo, da se za učenje materinščin ne odloča veliko otrok in 
družin (Kocbek, 2018; Vižintin, 2019). O učni uspešnosti pripadnikov narodnih skup-
nosti nekdanje SFRJ pa vemo zelo malo. Nedavno izvedena populacijska raziskava 
(Cankar, 2020) kaže, da so učenci priseljenci manj učno uspešni in da potrebujejo 
dve generaciji, da dosežejo izobrazbeno raven večinskega prebivalstva. Josipovič 
(2019) pa po drugi strani v študiji, ki zajema prebivalce Mestne občine Ljubljana, 
ugotavlja, da se po osamosvojitvi izobrazbena struktura med tistimi prebivalci, ki 
med predniki nimajo priseljencev, vseskozi izboljšuje, medtem ko za generacije s 
priseljensko izkušnjo to ne velja.



192

D V E  D O M O V I N I  •  T W O  H O M E L A N D S  •  5 6  •  2 0 2 2Jaka Klun, Klara Skubic Ermenc

METODOLOGIJA

Raziskovalni problem in vprašanja

Pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ imajo torej zelo omejene kolektivne 
pravice na področju vzgoje in izobraževanja. Formalno možno, a v praksi redko 
prisotno, je učenje materinščin, ki poteka izven pouka in zato ni del programov 
formalnega izobraževanja. Učenci zadnjega vzgojno-izobraževalnega obdobja v 
osnovni šoli lahko v okviru izbirnih predmetov izbirajo tudi med tremi jeziki naro-
dov nekdanje SFRJ, toda učni načrti ne razlikujejo med učenci, ki so jim ti jeziki 
materni, ter učenci, ki so jim ti jeziki tuji (Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in 
šport, b. l.). Sicer so kulture narodov nekdanje SFRJ v izobraževanju prezrte, njihovi 
pripadniki pa v šolstvu prepoznani le v primerih, ko slovenskega jezika še ne obvla-
dajo v zadostni meri. Zanimalo nas je, kako takšen položaj razumejo in ocenjujejo 
vodstveni člani kulturnih zvez narodnih skupnosti nekdanje SFRJ sami ter česa si 
na področju izobraževanja želijo. Raziskovalni problem smo razčlenili na naslednja 
raziskovalna vprašanja:

R1. Kako pripadniki narodov nekdanje SFRJ gledajo na ambivalentnost države 
do priznanja statusa narodne skupnosti?

R2. Kako pripadniki narodov nekdanje SFRJ ocenjujejo definicijo priseljenca v 
Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji?

R3. Kako pripadniki narodov nekdanje SFRJ ocenjujejo možnosti, ki jih zago-
tavlja obstoječi vzgojno-izobraževalni sistem na področju varovanja kulturnih 
pravic skupnosti, in kje vidijo prostor za izboljšave?

R4. Kako pripadniki narodov nekdanje SFRJ razumejo medkulturno vzgojo v 
javnih šolah in kaj jim pomeni v relaciji do odnosa njihove skupnosti z ostalimi?

R5. Kako pripadniki narodov nekdanje SFRJ ocenjujejo učno uspešnost svojih 
pripadnikov in kakšne so njihove izkušnje na tem področju?

Raziskovana populacija

Z vprašanji smo se obrnili na kulturne zveze vseh narodnih skupnosti narodov 
nekdanje SFRJ v Sloveniji in na Zvezo zvez kulturnih društev konstitutivnih narodov 
in narodnosti razpadle SFRJ v Sloveniji. Prejeli smo odgovore petih respondentov, ki 
prihajajo iz naslednjih organizacij: Bošnjaške kulturne zveze Slovenije, Zveze črno-
gorskih društev Slovenije, Zveze Srbov Slovenije, Zveze hrvaških društev v Sloveniji 
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in že omenjene Zveze zvez kulturnih društev. Naši sogovorniki so bili predsedniki 
in podpredsedniki, v enem primeru pa član. Zaradi zagotavljanja anonimnosti za 
vse sogovornike uporabljamo moški slovnični spol, ne glede na dejanski spol sogo-
vornika. Vključene so skoraj vse skupnosti (bošnjaška, črnogorska, makedonska, 
hrvaška in srbska), izjema je le albanska skupnost, kjer sogovornika nismo uspeli 
pridobiti. Gre torej za namenski vzorec, katerega temeljna značilnost je, da ga tvorijo 
sogovorniki, ki so najbolje informirani o proučevani temi (Vogrinc, 2008: 56).

Metodologija

Opravili smo kvalitativno raziskavo in izbrali tehniko polstrukturiranega intervjuja: 
oblikovali smo enoten nabor odprto zasnovanih vprašanj, ki smo jih sproti dopol-
njevali s podvprašanji (Vogrinc, 2008: 109). Intervjuje smo izpeljali v obdobju med 
novembrom 2019 in aprilom 2020. Ker je zaradi epidemije Covid-19 raziskovalno 
delo zastalo, smo v oktobru 2021 anketirance ponovno kontaktirali in jih prosili za 
morebitne dopolnitve in ponovno verifikacijo odgovorov. Zagotovljena jim je bila 
anonimnost, zato iz odgovorov narodna pripadnost posameznega sogovornika ni 
razvidna – oznake respondentov so naključne.

Odgovori so bili posneti in nato transkribirani. Zbrani podatki so bili obdelani po 
načelih kvalitativne metodologije pedagoškega raziskovanja (Vogrinc, 2008). Tran-
skribirano in urejeno besedilo je bilo odprto kodirano, zaradi večje validnosti pa sta 
ga analizirala oba avtorja raziskave, ki sta v prvi fazi raziskave ločeno iskala kode in 
opredeljevala kategorije. Opredeljene kode in kategorije sta primerjala in preobliko-
vala tako, da so odražale analize obeh. Rezultat primerjave in skupne presoje je torej 
nov, skupen nabor kod in kategorij.
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REZULTATI Z INTERPRETACIJO

Mi nismo priseljenci

Sogovornike smo vprašali, kako gledajo na ambivalentnost države do priznanja 
statusa narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije (Tabela 1).

Oznake 
respondentov

Koda Kategorija

A, B, Č
A, B, C, Č
A, B, C, Č

ni volje za spremembo ustave
odsotnost formalnega statusa povzroča probleme 
in ni politične volje
občutek potiskanja na rob, so lojalni in vključeni 
državljani, ponižujoč status

odsotnost poli-
tične volje za 
ureditev statusa

A, Č
B, D

nejasno, koliko generacij je potrebnih za priznanje 
avtohtonosti; avtohtonost je izmišljotina
so avtohtona manjšina

nejasen koncept 
avtohtonosti

A, B, Č
A, C, Č, D
B

zavzemanje za formalno zagotovljene kolektivne 
kulturne pravice, ohranitev kulturne identitete
čeprav so državljani Slovenije, imajo na voljo malo 
sredstev za zadovoljevanje kulturnih potrebne 
terjajo izenačitve statusa z madžarsko in italijansko 
narodno skupnostjo, ne terjajo dvojezičnosti

kolektivne 
kulturne pravice

Tabela 1: Odzivi intervjuvancev na nepriznavanje statusa narodnih manjšin

Sogovorniki si prizadevajo za pridobitev z zakonom potrjenega statusa narodne 
skupnosti, ki bi jim podelil kolektivne kulturne pravice. Verjamejo sicer, da bi bili 
upravičeni tudi do ustavne zaščite, a jih večina ugotavlja, da takega statusa zaradi 
nepripravljenosti slovenske politike realno ne bi bilo mogoče doseči. Ena temelj-
nih ovir je omejujoč koncept avtohtonosti (Josipovič, 2014), čeprav odgovori kažejo, 
da sogovorniki na avtohtonost nimajo povsem enotnega pogleda (razvidno tudi v 
Perić Kaselj et al., 2016; Ribičič, 2004; Škiljan & Perić Kaselj, 2018). Ne glede na razlike 
pa si vsi sogovorniki želijo več dostojanstva in finančne podpore, ki bi jim omogo-
čala izvajanje dejavnosti, s katerimi bi dejansko lahko udejanjali pravico do svoje 
kulturne identitete. Odgovori kažejo, da sta za skupnosti problem tako pomanjkanje 
pozitivnega pripoznanja kot tudi pomanjkanje redistributivnih pravic (Fraser, 1996). 
»Mi smo državljani Republike Slovenije […], a se čutimo diskriminirani v odnosu do 
drugih,« izpostavlja eden med njimi.

Sogovornike smo vprašali tudi, kako ocenjujejo široko definicijo priseljenca v 
Strategiji vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobra-
ževanja v Republiki Sloveniji (Tabela 2).
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Oznake 
respondentov

Koda Kategorija

A, B, C, Č, D s strategijo niso seznanjeni, niso obveščeni
k pripravi niso bili povabljeni, ni operativnih 
izpeljav

strategija vključeva-
nja nepoznana

A, B, C, Č, D takšna opredelitev vodi v diskriminacijo
niso priseljenci, živeli so v skupni državi … to je 
podcenjujoče je škodljiva

škodljiva definicija

Tabela 2: Ocena definicije priseljenca v Strategiji vključevanja (2007)

Odgovori kažejo, da Strategije vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov 
v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ministrstvo RS za šolstvo in 
šport, 2007) sogovorniki ne poznajo in opozarjajo, da z njo uradno niso bili sezna-
njeni in da niso bili vključeni v njeno pripravo. Soglasno ocenjujejo, da je z vidika 
njihovih skupnosti škodljiva in podcenjujoča, saj jih reducira na priseljence. Vsi sogo-
vorniki vztrajajo: »Se ne strinjamo, ker dejansko to [priseljenci] nismo« (A); »Mi smo 
nepriznana manjšina.« (C); Mi smo večinoma slovenski državljani … Ta podstat, naci-
onalna pripadnost je nekaj drugega.« (Č); »Rojen sem tukaj, šolan tukaj, živim v tej 
družbi, ampak hkrati se zavedam svojih korenin.« (D). Iz Strategije vključevanja otrok, 
učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v Republiki Slove-
niji (Ministrstvo RS za šolstvo in šport, 2007) je razvidna namera odločevalcev, da se 
pri oblikovanju svojega pristopa oprejo na evropsko politiko s področja integracije 
(Skubic Ermenc, 2010; Faure Atger, 2009), in ne na evropsko manjšinsko politiko. Ta 
odločitev je začrtala celotno filozofijo pristopa in ima zato specifične konsekvence 
za izobraževanje, saj v ospredje postavlja vprašanje učnega jezika, ostale vidike 
vključevanja in pripoznanja pa postavi v ozadje.

Želimo urejen dostop do učenja materinščine

Nadalje nas je zanimalo, kako sogovorniki gledajo na možnosti, ki jih zagotavlja 
obstoječi vzgojno-izobraževalni sistem na področju varovanja kulturnih pravic skup-
nosti, in kje vidijo prostor za izboljšave (Tabela 3).



196

D V E  D O M O V I N I  •  T W O  H O M E L A N D S  •  5 6  •  2 0 2 2Jaka Klun, Klara Skubic Ermenc

Oznake 
respondentov

Koda Kategorija

A, C odsotnost priznanega položaja ovira na vseh 
področjih
status manjšine je osnova za določanje položaja 
tudi v šolstvu
država manjšin ne kontaktira in ne informira

odsotnost formal-
nega priznanja je 
izvorna ovira

B, Č, C, D njihova skupnost je premajhna, da bi lahko 
terjali uvedbo našega jezika v šole, bi pa želeli, 
da se uvede in financira kot dodatni jezik; tečaje 
jezika organizirajo sami
pouk jezika poteka na osnovi meddržavne 
pogodbe; izvaja se redko, imajo enega učitelja 
za celo državo
pouk je izven šolskega sistema, kot interesna 
dejavnost in nima statusa predmeta, mora biti 
tudi vsaj 5 učencev
ni jasnih normativov
skupnost sama obvešča ljudi prek društev, 
cerkve, družabnih omrežij; izvedbene težave 
zaradi razpršenosti učencev po šolah

neenotno in neure-
jeno poučevanje 
materinščin

Č, D MIZŠ je investiralo v pripravo nekaj učnih načr-
tov za makedonski, hrvaški in srbski jezik; ne 
govori se o črnogorskem in albanskem jeziku
v pomoč bi bilo, če bi zaživel srbski jezik kot 
izbirni predmet med 7. in 9. razredom; če se 
starši ne bi sramovali vpisati svojih otrok

pouk jezikov kot 
izbirnih predmetov

Tabela 3: Poznavanje in ocena udejanja kulturnih pravic pripadnikov ABČHMS7 v slovenskem 
VIZ sistemu

Respondenti si želijo bolje urejeno poučevanje materinščin v okviru šolskega sistema. 
Pri tem vprašanju so njihovi odgovori najbolj obsežni in konkretni. Identificirajo dva 
sklopa ovir: na eni strani so pravno-formalne, programske in finančne nedoreče-
nosti, na drugi pa tudi nižji ugled teh jezikov in samih skupnosti. Kar zadeva prvi 
sklop, sogovorniki identificirajo tri ovire: (a) izvajanje pouka materinščine je odvisno 
od meddržavnih pogodb in ni dano kot načelna pravica narodne skupnosti; (b) orga-
nizacija pouka materinščin kot zunajšolska dejavnost je otežena zaradi razpršenosti 
poselitve pripadnikov narodnih skupnosti; (c) umeščenost pouka jezika v programe 

7 Gre za pripadnike albanske, bošnjaške, črnogorske, hrvaške, makedonske in srbske narodne 
skupnosti.
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osnovnošolskega izobraževanja ni zadovoljiva: položaj obveznih izbirnih predmetov, 
ki se izvajajo med 7. in 9. razredom OŠ, imajo le hrvaščina, srbščina in makedonščina.

Hkrati sogovorniki izpostavljajo majhen interes za učenje materinščin s strani 
samih pripadnikov narodnih skupnosti, kar povezujejo z nizkim statusom njihovih 
skupnosti v slovenski družbi. Kot pravi eden izmed sogovornikov: »Ker nekateri, 
recimo sploh ti, ki so se sedaj preselili, se bojijo. Ne samo oznak, ampak bi tudi želeli, 
da se njihovi otroci čimprej asimilirajo v slovensko družbo. […] Te razlike nas boga-
tijo in se lahko drug od drugega marsikaj naučimo.«

Odgovori potrjujejo velik razkol v politikah, kjer na eni strani razvijamo model 
medkulturne vzgoje, ki temelji na dvojezičnosti in medkulturnem dialogu, a je 
namenjen le dvema skupnostnima, na drugi strani pa pristope, ki medkulturnost 
ožijo bodisi na domačo kulturo bodisi so sredstvo za lajšanje prehoda od manjšinske 
k večinski, slovenski kulturi.

Podpiramo sobivanje in medkulturnost

Sogovornike smo vprašali tudi, kako gledajo na pomen medkulturne vzgoje v javnih 
šolah (Tabela 4).

Oznake 
respondentov

Koda Kategorija

A
B

dvom, da so v programih zastopani knji-
ževniki s področja nekdanje Jugoslavije
možnost učenja zgodovinskih tematik

odsotnost medkulturnega 
kurikuluma

B med pripadniki skupnosti ABČHMS 
obstaja sodelovanje

sodelovanje med narodnimi 
skupnostmi

C, Č nepriznani status je glavna preokupacija
sodelujejo z lokalno skupnostjo, so 
vključeni

želja po pripoznanju

D namen je medkulturno sodelovanje in 
sožitje
status narodne manjšine bi prispeval k 
medkulturni barvitosti

sožitje med vsemi narodi

Tabela 4: Omogočanje medkulturne vzgoje v šolah s perspektive pripadnikov ABČHMS

Respondenti podpirajo medkulturno vzgojo in medkulturni dialog tako v družbi kot 
izobraževanju. Ocenjujejo, da bi njihovo priznanje prispevalo k boljšemu medkultur-
nemu dialogu. Vendar se tudi pri tem vprašanju vedno znova vračajo k temeljnemu 
problemu, to je k nepriznanemu statusu, kar jih zelo obremenjuje. V tem konte-
kstu je med njimi zaznano tudi zavedanje o odsotnosti njihovih kultur v programih 
izobraževanja: »Logično bi bilo […] da se skozi šolo tudi tega [o svojih književnikih] 
učijo. Da se naučijo nekaj iz svoje sredine in neko svetovno književnost,« izpostavi 
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predstavnik ene izmed skupnosti. Če v primeru italijanske in madžarske narodne 
skupnosti lahko govorimo o medkulturnem kurikulumu (Resman, 2003; Vižintin, 
2016), pa to ne velja za v ostale narodne skupnosti (vključno z romsko). Učni načrti 
v programih izobraževanja so zasnovani ciljno, kar učiteljem daje številne možnosti 
prilagajanja na specifike svojih učencev, a priročnikov in učnih gradiv za učitelje, ki bi 
jih usmerjali v načrtovanje bolj medkulturno zasnovanih učnih ur (npr. ZA medkul-
turno sobivanje, b. l.), še ni veliko. Poleg tega zelo redko naslavljamo problem 
nezadostne medkulturne zasnove učbenikov – medkulturne narave učbenikov niti 
ni med kriteriji ocenjevanja kakovosti učbenikov (Košak Babuder et al., 2021).

Naši otroci so učno uspešni

Nazadnje nas je zanimala tudi ocena sogovornikov o problematiki učne in izobraz-
bene uspešnosti pripadnikov njihovih skupnosti (Tabela 5).

Oznake 
respondentov

Koda Kategorija

A starši težko zadovoljijo eksistencialne potrebe, 
več morajo delati
manjša je podpora družine in slabše poznavanje 
šole

eksistencialne težave 
družin

B, C, Č, D ne zaznajo nizke uspešnosti, člani so visoko 
izobraženi, številni doktorji znanosti in magistri
neka raziskava kaže, da so Hrvati v Sloveniji 
nadpovprečno izobraženi
pogosto bolj izobraženi, a prisiljeni sprejeti 
delovna mesta z nižjimi kvalifikacijami; številni 
so profesorji, tehnično izobražen kader
v Slovenijo se priseljujejo visoko izobraženi 
ljudje

številni visoko izobra-
ženi člani

Č gre za napačne predstave
težje dobiti zaposlitev zaradi predsodkov

napačne stereotipne 
predstave

Č starši svoje otroke pogosto bolj silijo v šole, da 
bi izboljšali svoj življenjski položaj

ambiciozni starši

D lahko so ovire v nespodbudnem okolju, tudi 
šolskem
otroci, ki jih zbadajo, postanejo uporniški, razvi-
jejo negativno samopodobo

nesprejemajoče okolje

Tabela 5: Učna in izobrazbena uspešnost pripadnikov skupnosti ABČHMS
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Sogovorniki so v veliki večini zelo kategorični pri zagovarjanju stališča, da učenci, ki 
so člani njihovih skupnosti, niso učno slabši od večinskega prebivalstva. Dva izposta-
vita eksistencialne probleme nekaterih družin, kar vpliva na učni uspeh. Ocene teh 
dveh sogovornikov so skladne z rezultati omenjene populacijske raziskave (Cankar, 
2020), ki nakazujejo, da izobrazba morda za pripadnike narodnih skupnosti ni klju-
čen problem, čeprav je podatkov premalo za povsem objektivno oceno. Upoštevati 
je potrebno, da so sogovorniki seznanjeni s situacijo aktivnih članov svojih društev 
in zvez, kjer se združujejo številni izobraženi ljudje, ki se zavzemajo za pravice svoje 
skupnosti. Kot poročajo sogovorniki, so njihovi člani dobro vključeni državljani, tudi 
ambiciozni glede izobrazbe za svoje otroke, ki se neposredno ne posvečajo teža-
vam novo priseljenih ljudi. Opozarjajo pa, da so zaradi svojega ozadja tarče žalitev 
in pomanjkanja sprejemanja s strani okolice in tudi šole: eden izmed sogovornikov 
opozarja, da učni problemi ne izhajajo toliko iz družinskega okolja, »ampak [so priso-
tni] v vzgoji in izobraževanju. Tudi sam sem v času svojega šolanja slišal marsikatero 
opazko na račun svojega porekla. Edino srečo imam, da se moj priimek ne konča 
na –ić.« Kot opozarja sogovornik, lahko tak odnos vpliva na slabšo samopodobo 
učencev. Stereotipi in predsodki, ki so jih deležni, negativno vplivajo tudi na zaposlo-
vanje: »Samo da slišijo, da je 'ta spodnji‘, je že dovolj,« zaključi eden od sogovornikov. 
Ugotovitve kažejo, da je v slovenskem izobraževalnem prostoru prisotnega še veliko 
neznanja, nerazumevanja in stereotipnega posploševanja o dosežkih in specifičnih 
potrebah učencev, ki so pripadniki narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. Kaže se zlasti 
potreba po celovitejših raziskavah.

ZAKLJUČEK

Rdeča nit odgovorov sogovornikov je problem neurejenega pravnega statusa njiho-
vih skupnosti. Sogovorniki ostro nasprotujejo rešitvi, ki v šolskem sistemu njihove 
pripadnike vidi bolj kot priseljence in manj kot pripadnike narodnih skupnosti. 
Pristojni se namreč pri iskanju rešitev opirajo na integracijsko (in ne na manjšin-
sko) politiko EU, ki rešuje vprašanja vključenosti priseljencev v družbene sisteme in 
zagotavljanja človekovih pravic. Pri tem izpostavlja pomen medkulturnega dialoga, 
a ne posega v vprašanja kolektivnih pravic. Narodne skupnosti nekdanje SFRJ pa 
svojih težav ne vidijo v slabi vključenosti, niti ne v nezmožnosti uresničevanja svojih 
individualnih človekovih pravic ali v učni neuspešnosti svojih otrok. Svoje težave 
vidijo v zanikanju kolektivnih pravic in v nepriznavanju njihovih narodnih in kultur-
nih identitet. Od države ne pričakujejo, da bo zanje vzpostavila posebno ureditev 
izobraževanja, pričakujejo le boljši dostop do učenja materinščin za svoje otroke in 
takšen status v družbi, ki bo njihovim jezikom in kulturam dal enak status kot osta-
lim. Verjamejo, da so njihovi otroci v šoli uspešni, a opozarjajo na obstoj predsodkov 
in žalitev, ki so jih deležni njihovi pripadniki zaradi svojega jezikovnega in kulturnega 
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ozadja. Očitno je, da se med izobraževalno politiko in narodnimi skupnosti kaže velik 
razkol v opredelitvi problema in ciljev, ki naj bi jih dosegli.

V uvodnem delu smo pokazali, da se politike razvijajo glede na pravni status 
ciljne skupine, kateri so namenjene, ne pa glede na pedagoške kriterije. Če bi poli-
tiko gradili na pedagoških kriterijih, bi preprosteje raziskovali in tudi razvijali šolstvo 
v enotnem inkluzivnem in medkulturnem duhu, ki bi bil hkrati povezovalen in odzi-
ven na specifične potrebe. To bi denimo pomenilo, da bi lahko dobro vključenost 
velikega dela pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ v slovensko 
družbo in njeno societalno kulturo (Kymlicka, 2005) ter njihove uspehe na področju 
izobraževanja uporabili tudi kot enega izmed sredstev za vključevanje novo priselje-
nih članov teh skupnosti: dobro je, da imajo novo priseljeni dostop do intenzivnega 
učenja slovenščine in da se razvijajo različni pristopi postopnega vključevanja v 
šolo in pouk (Jelen Madruša & Majcen, 2018). Toda te elemente redistributivne poli-
tike bi morali povezati s politiko pripoznanja ter učence tesneje povezati s svojimi 
skupnostmi. Te skupnosti pa bi veljalo kot partnerje vključiti v razvoj novih rešitev 
na šolskem področju ter omogočiti nadaljevanje učenja materinščin in ohranjanje 
svojih kulturnih identitet. Nenazadnje bi morali na ravni sistemskih, kurikularnih in 
metodičnih rešitev okrepiti tudi elemente medkulturnega kurikuluma in vzgoje.
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SUMMARY

THE POSITION OF NATIONS OF FORMER YUGOSLAVIA IN THE 
SLOVENIAN EDUCATION SYSTEM
Jaka KLUN, Klara SKUBIC ERMENC

The article presents the findings of a study conducted among the representatives 
of cultural associations of former Yugoslavia’s constitutive nations in Slovenia. The 
associations strive to attain legal acknowledgment of their national communities so 
that some of their collective rights gain legal protection. Semi-structured interviews 
were conducted to gain insight into the representatives’ views on their nations’ situ-
ation in Slovenian society and education, including their expectations regarding 
education. The results are interpreted from the perspective of emerging multicul-
tural policies categorized according to different legal statuses of the ethnic groups 
in Slovenia: education in ethnically mixed areas (referring to Italian and Hungarian 
national communities); Roma education; integration of immigrant students (includ-
ing members of nations of former Yugoslavia) into education. Due to the lack of 
legal acknowledgment, their collective educational rights are very limited; based on 
bilateral intergovernmental agreements, their mother tongues can be taught as an 
extra-curricular activity in schools. Some of the nations’ languages also gained the 
status of elective subjects in primary schools. 

Additionally, the educational needs of members of nations of former Yugoslavia 
are addressed within an integration strategy for immigrant students in education, 
adopted by Slovenian education authorities in 2007. The strategy also refers to those 
citizens who need support in the Slovenian language learning and social integra-
tion. Results of the study indicate the respondents’ strong opposition to tackling the 
issue of educational rights within the immigrant integration policy. They do not see 
themselves as immigrants needing support in language learning and integration 
into Slovenia society. As citizens, they are well integrated, yet they claim collective 
cultural rights that would provide better opportunities for the teaching of their 
mother tongues and the recognition of their cultures in the school curricula.






